รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
4000110 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
๒. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลายหลักสูตร
3.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูประสานงานรายวิชา
อ.กัลยาภรณ จันตรี
อ.วรพจน
หริตกุล
อ.ศิววิทย
บัวสุวรรณ
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อ.กมลกนก
เกียรติศักดิ์ชัย
อ.ณพสร
ทับเส็ง
อ.สวิภา
ผลัญชัย
อ.วรพจน
หริตกุล
อ.จิติวัฒน
ยวงเกตุ
ดร.ปารินดา สุขสบาย
ดร.ชานุ
โพธิพิทักษ
อ.จันทรัสจ
วุฒิสัตยวงศกุล

อ.จันทรัสจ
ดร.ชานุ

วุฒิสัตยวงศกุล
โพธิพิทักษ

มคอ. ๓
อ.ศิววิทย
อ.อมรรัตน
ดร.ปยาภรณ
ดร.ปนณฬยาข
ดร.จิระ
อ.วิทวัส
อ.ทิฐิมา
ดร.พรภัทร

บัวสุวรรณ
สีสุกอง
วรานุสันติกูล
ฒิตสุนทโรทยาน
จิตสุภา
รัตนถาวร
ภาคภูมิ
อินทรวรพัฒน

๕. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 สิงหาคม 2558
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในกระบวนการคิดและการตัดสินใจอยางมีเหตุผล
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถตัดสินใจและแกปญหาโดยใชรากฐานการคิดที่เปนระบบ
มุงสรางตนเองและสังคมใหมีความสุขอยางยั่งยืน
๑

มคอ. ๓
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมสารสนเทศอยางชาญฉลาดและสรางสรรค
มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4. เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความสมบูรณพรอมตามคานิยมหลักของคนไทย
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
นําผลการวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงผลการวินิจฉัยขอสอบ มาปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรูตามความสามารถและความถนัดของผูเรียน เพื่อใหผูเรียน
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักในการคิด กระบวนการคิด และการใชวิจารณญาณในการคิด
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดลําดับแนวความคิด การใชเหตุผลในการคิด การใชเหตุผลในตัดสินใจ
และการแกปญหา
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธในการแกปญหา
5. สามารถคิดแกปญหาเพื่อมุงสรางตนเองและสังคมใหมีความสุขอยางยั่งยืนมีทัศนคติที่ดีตอการดํารงชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
6. สามารถใชวิจารณญาณในการคิดเพื่อการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล ตัดสินใจแกปญหาโดยใชรากฐานการ
คิดที่เปนระบบ สามารถเชื่อมโยงความรูสูชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมสารสนเทศไดอยางชาญฉลาดและ
สรางสรรค
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล ความคิดสรางสรรค ขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล กระบวนการตัดสินใจ การคิดแกปญหา การใชวิจารณญาณเพื่อใหรูจักคิดเปนและการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
Study the principles and processes of human thinking, particularly logical and rational
thinking. Students will enhance their creative thinking skills, information and data analysis, and
decisions making. Problem solving strategies and attentive thinking are employed to encourage
students to apply these principles and processes for their lives.
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
๒

การศึกษาดวยตนเอง

มคอ. ๓
45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

ไมมี

ไมมี

90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
จํานวนเวลาใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่สอน 1 ชัว่ โมงตอสัปดาห
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม
 1.1.2 มีพฤติกรรมที่ความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ รวมถึงการมีศีลธรรม รักษาความ
สัตย หวังดีตอผูอื่น
 1.1.3 มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
 1.1.4 มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น รวมทั้งมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย

๑.๒ วิธีการสอน
1.2.1 ใหผูเรียนรับรูกติกา ขอตกลงในการเรียนการสอน และทราบตารางเวลากิจกรรมวิชาการประจํา
วิชา เพื่อสรางวินัยตอตนเอง
1.2.2 ใหผูเรียนบูรณาการการคิดและการตัดสินใจในรูปแบบการเขียนโครงการจิตอาสาตอสังคม
1.2.3 เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุม และการประสานงานกับบุคคลภายนอก เชน การทํา
รายงาน การทําโครงการ เพื่อสรางวุฒิภาวะทางอารมณ สรางคานิยมเห็นตางแตไมแตกแยก
1.2.4 ใหผูเรียนเคารพลิขสิทธิ์ทางปญญา เชน การอางอิงขอมูลในการคนควา
1.2.5 เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดขอสงสัย
1.2.6 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม
เสียสละ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากความมีวินัยในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามระยะเวลาที่กําหนด
1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1.3.3 ประเมินจากการมีจิตสํานึกในสวนรวม การอาสาชวยเหลือและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๓

มคอ. ๓
1.3.4 ประเมินโดยใหนักศึกษาประเมินตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรมที่ประเมินจากผูสอนและเพื่อนรวม
ชั้นเรียน
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรูและเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักในการคิด กระบวนการคิด และการใชวิจารณญาณในการคิด
- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดลําดับแนวความคิด การใชเหตุผลในการคิด การใชเหตุผลใน
ตัดสินใจและการแกปญหา
- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธในการแกปญหา
 2.1.2 สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูที่ศึกษา
2.1.3 มีความรูที่เกี่ยวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก
 2.1.4 สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
๒.๒ วิธีการสอน
2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้
ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
2.2.2 บรรยายสลับสื่อการเรียนการสอน พรอมอภิปรายโตตอบระหวางผูเรียน ผูสอน โดยอาจารยผูสอน
สอดแทรกตัวอยาง กรณีศึกษา การประยุกตใช มีการทํากิจกรรม แบบฝกปฏิบัติรวมกัน พรอมมอบหมายใหศึกษา
คนควาเพิ่มเติมตามความสนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการสรุปและนําเสนอ และรวมกันอภิปรายผล
2.2.3 ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนด
ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป
๒.๓ วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยแบบทดสอบที่ผานการวิเคราะหคุณภาพขอสอบแลว
2.3.2 ประเมินผลขอมูลจากการคนควา ดวยการประเมินตามสภาพจริง
2.3.3 ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา
๔

มคอ. ๓
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถตัดสินใจแกปญหาโดยใชรากฐานการคิดที่เปนระบบ
 3.1.2 สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดเปนอยางดี รวมถึงใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลา
เรียนทั้งทางตรงและทางออม
 3.1.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิต และใชวิจารณญาณในการคิดเพื่อ
การตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล
 3.1.4 สามารถวิเคราะห เชื่อมโยงความรูสูชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมสารสนเทศไดอยาง
ชาญฉลาดและสรางสรรค
๓.๒ วิธีการสอน
3.2.1 กรณีศึกษา
3.2.2 การอภิปรายกลุม
3.2.3 ใหผูเรียนฝกทักษะผานกิจกรรม เกม และสถานการณจําลอง
3.2.4 ใชวิธีการสอนแบบตางๆ เชน การสาธิต การแสดง การทดลอง เปนตน
3.2.5 ใชเทคนิคการสอนตางๆ เชน หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เปนตน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
3.3.1 ทดสอบยอย และสอบปลายภาคโดยเนนขอสอบในระดับการนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห
การประเมินผล
3.3.2 พิจารณากรณีศึกษา และโครงการพิเศษ โดยเนนการประเมินทักษะกระบวนการในการออกแบบ
สรางสรรคผลงาน การดําเนินการ และการนําเสนอ ดวยการประเมินตามสภาพจริง
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได
 4.1.2 สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ได
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
 4.1.4 มีการคนควาและวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๔.๒ วิธีการสอน
๕

มคอ. ๓
ใหผูเรียนฝกทักษะการทํางานเปนทีม โดยผานกิจกรรมกลุมที่ไดรับมอบหมาย โดยสงเสริมกระบวนการ
กลุม การติดตอขอความรวมมือจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอก รวมถึงการสรางเครือขายการทํางานใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
๔.๓ วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง และเพื่อนรวมงานดวยแบบประเมินพฤติกรรม
4.3.2 ประเมินโดยผูสอนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดวยเกณฑประเมินตามสภาพจริง
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
 5.1.2 สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
5.1.3 สามารถใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นไดเปนอยางดี
 5.1.4 สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติที่เหมาะสมได
 5.1.5 สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไขปญหาของตนเองได
อยางเหมาะสม และมีสติ รูตัว รูคิด รูทํา ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๕.๒ วิธีการสอน
อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยใหนักศึกษาคนควาขอมูล
ทาง Internet ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย Download งานที่มอบหมายจาก Website คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การติดตอสื่อสารระหวางอาจารยผูสอนและนักศึกษาโดยผานทาง e-mail รวมถึงการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เบื้องตนในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย เปนตน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากขอมูลที่ไดจากการคนควาโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 ประเมินจากผลงานของกรณีศึกษา ที่ไดจากการวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเบื้องตนเปน
เครื่องมือในการคํานวณและประมวลผล

๖

มคอ. ๓

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนํารายวิชา
- แนะนําอาจารยผูสอนและแนะนํา
เนื้อหารายวิชา
- แนะนําการจัดการเรียนการสอน
- เกณฑการวัดและประเมินผล
- วิธีการสงงาน
- บทนําเขาสูเนื้อหารายวิชา
2-3 บทที่ 1 การคิดและพฤติกรรมการคิด
- ความหมายของการคิด
- ปจจัยพื้นฐานของการคิด
- ประเภทของการคิด
- การเกิดของการคิด
- ความคิด ความจํามีอิทธิพลตอการคิด
และพฤติกรรม
- สาเหตุของการคิดไมดี ทําไมดี และ
ความทุกข
- คุณคาของการคิด
- วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
- ตัวอยางวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
- อุปสรรคของการคิด
- การปองกันและแกไขขอบกพรองใน
การคิด
- ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
/สื่อที่ใช
3
- บรรยายด ว ยสื่ อ power
point
- พรอมอภิปรายโตตอบระหวาง
ผูเรียน-ผูสอน

6

๗

- บรรยายด ว ยสื่ อ power
point
- กิจกรรมวิเคราะหตนเอง และ
การสรางแรงบันดาลใจ
- กิจกรรมครูในดวงใจ
- ฝกทักษะการคิดดวยเกมส
หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆตามความ
เหมาะสม

ผูสอน

มคอ. ๓
ดานการคิด
- กรอบความคิดของการคิด
- การฝกทักษะการคิด
- ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการ
คิดทั่วไป
- สมอง อารมณ และสิ่งแวดลอม
ตัวอยาง/กรณีศึกษา

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
4-6 บทที่ 2 กระบวนการคิด
- การคิดริเริ่มสรางสรรค
- การคิดอยางมีวิจารณญาณ
- การคิดอยางเปนระบบ
- การตั้งคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการ
คิด
ตัวอยาง/กรณีศึกษา

7-8

จํานวน
ชั่วโมง
9

บทที่ 3 การใชเหตุผล
- ความเปนมาของการใชเหตุผล
- การใชเหตุผลกับการอางเหตุผล
- การใชเหตุผลกับภาษา
- การอางเหตุผล
- การพิจารณาความถูกตองของการ
อางเหตุผล
- การประเมินการอางเหตุผล

6

๘

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช
- บรรยายด ว ยสื่ อ power
point
- การสรางสรรคอาชีพในฝน
- กิจกรรมนิทรรศการ
สรางสรรค
- การใชชีวิตอยางมี
วิจารณญาณ
- ออกแบบการทํางานอยางเปน
ระบบ
- กิจกรรม ตามทันเทคโนโลยี
หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆตามความ
เหมาะสม
- บรรยายดวยสื่อ power
point
- วิเคราะหสถานการณ
เหตุการณ ในชีวิตประจําวัน
ตามหลักการ ใชเหตุผล
- กิจกรรมนักสืบอัจฉริยะ
หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม

ผูสอน

มคอ. ๓
- ขอสรุปของการอางเหตุผล
- ชนิดของการอางเหตุผล
- ขอบกพรองของการใชเหตุผล
- การใชเหตุผลผิด
ตัวอยาง/กรณีศึกษา
9-10 บทที่ 4 ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
- ขอมูล
- การเก็บรวบรวมขอมูล
- การนําเสนอขอมูล
- การวิเคราะหขอมูล
- การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ตัวอยาง/กรณีศึกษา
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
11-12 บทที่ 5 กระบวนการตัดสินใจ
- ความหมายของการตัดสินใจ
- องคประกอบของการตัดสินใจ
- กระบวนการตัดสินใจ
- ขอควรคํานึงในการตัดสินใจ
- การตัดสินใจภายใตสภาวการณที่
แนนอน
- การตัดสินใจภายใตสภาวการณที่ไม
แนนอน
ตัวอยาง/กรณีศึกษา
13-14 บทที่ 6 กลยุทธในการแกปญหา
- ความหมายของปญหาและการ
แกปญหา
- การวิเคราะหปญหา
- การแกปญหาแบบวิทยาศาสตร
- การแกปญหาแบบอริยสัจ 4

6

- บรรยายดวยสื่อ power
point
- การจัดทําโครงการนักสํารวจ
- ออกแบบแนวทางการสํารวจ
และสถิติวิเคราะหในโครงการ
นักสํารวจ

จํานวน
ชั่วโมง
6

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช
- บรรยายดวยสื่อ power
point
- สรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรในการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อประโยชนสูงสุด
- กิจกรรม เถาแกนอย
หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆตามความ
เหมาะสม

6

- บรรยายดวยสื่อ power
point
-กิจ กรรมการวิเคราะหและแก
สถานการณ ด ว ยกลยุ ท ธ แ ละ
เทคนิคที่เหมาะสม

๙

ผูสอน

มคอ. ๓
การแกปญหาแบบระดมสมอง
การแกปญหาแบบหมวกหกสี
การแกปญหาแบบ PDCA
การแกปญหาโดยใชแผนภาพสาเหตุ
และผล
- การแกปญหาโดยใชผังความคิด
- การแกปญหาโดยใชเทคนิค Delphi
- อุปสรรคในการแกปญหา ตัวอยาง/
กรณีศึกษา
สรุป ทบทวนบทเรียน และนําเสนอผลการ
จัดทําโครงการ และสงแบบฝกหัด
-

15

16

3

- นําเสนอโครงการนักสํารวจ
- สรุป ทบทวนเนื้อหารายวิชา
พรอมสงงานที่มอบหมาย

สอบปลายภาค

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

- 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, (จิตพิสัย)
1.1.4
แสดงในตารางที่ 1

ทุกสัปดาห

- 1.1.1, 1.1.4
(กิจกรรมประจําบท)
- 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 แสดงในตารางที่ 2
- 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4
- 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3
- 5.1.4, 5.1.5

2, 4, 5, 7, 10, 11
และ 13

๑๐

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

25%

วิธีการทวนสอบ
ตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษาที่สงงาน
ตรงตามกําหนด
- การทวนสอบ
ความรูความเขาใจ
ของนักศึกษาโดย
การพูดคุยหรือ
ทดสอบยอย
- การสังเกตการ

มคอ. ๓
- 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4
- 2.1.1, 2.1.3
- 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4
- 4.1.1, 4.1.2
- 5.1.2, 51.4, 5.1.5
- 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4
- 2.1.1, 2.1.3
- 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4
2.1.1, 2.1.2, 2.1.4

(โครงการนักสํารวจ)
แสดงในตารางที่ 3

10, 15

15%

(แบบฝกหัด)
- แสดงในตารางที่ 4

15

10%

การสอบปลายภาค

16

40%

เขารวมกลุม
- การทวนสอบ
ความรูความเขาใจ
ของนักศึกษาโดย
การพูดคุยหรือ
ทดสอบยอย
- การสังเกตการ
เขารวมกลุม
- การทวนสอบ
ความรูความเขาใจ
ของนักศึกษาโดย
การพูดคุย
การสุม
ตรวจขอสอบ
เพื่อใหตรงตาม
วัตถุประสงค

๒.๑ เกณฑการใหคะแนน
ตารางที่ 1 จิตพิสัย สัดสวนของการประเมินผล 10 %
เกณฑการพิจารณา
2 คะแนน
1 คะแนน

0 คะแนน

การแตงกาย

ถูกตองตามระเบียบ
ทุกครั้ง

ถูกตองตามระเบียบ
บางครั้ง

ไมถูกตองตามระเบียบ

ความตั้งใจเรียน

มาก

ปานกลาง

นอย

๑๑

มคอ. ๓
การมีสวนรวมในชั้นเรียน
การตรงตอเวลา

เขาเรียนตรงเวลาทุกครั้ง เขาเรียนตรงเวลา
บางครั้ง

เขาเรียนสายทุกครั้ง

การเขาชั้นเรียน

เขาเรียนมากกวา 90 %

เขาเรียน 80-90 %

เขาเรียนนอยกวา 80 %

มารยาทในหองเรียน
ความรับผิดชอบตอ
สวนรวม

มีมาก

มีปานกลาง

ไมมี

ตารางที่ 2 กิจกรรมประจําบท สัดสวนของการประเมินผล 25 %
เกณฑการพิจารณา
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

1 คะแนน

ความตรงตาม
วัตถุประสงคของ
กิจกรรม

เนื้อหาตรงประเด็น เนื้อหาตรงประเด็น เนื้อหาตรงประเด็น เนื้อหาไมตรง
ตรงกับวัตถุประสงค เปนสวนใหญ
เปนสวนนอย
ประเด็น
ของกิจกรรม

ขั้นตอนการดําเนิน
กิจกรรม

มีความตั้งใจดีมาก
มีเทคนิคพิเศษใน
การดําเนินกิจกรรม
จนประสบ
ความสําเร็จดวย
ตนเอง

ผลของกิจกรรม

สําเร็จสมบูรณ
สําเร็จครบถวนตาม สําเร็จตาม
ครบถวนทุกขั้นตอน วัตถุประสงค 70% วัตถุประสงค 50%
ตามวัตถุประสงค - 90%
- 70%
มากกวา 90%

วิธีการนําเสนอ

ใชวิธีการนําเสนอ
รายงานเหมาะสมดี
มาก เขาใจงาย
นาสนใจ

ความกระตือรือรน
และความ

สงงานตรงเวลาตาม สงงานลาชากวา
กําหนดไมเกิน 1

มีความตั้งใจดี มี
วิธีการดําเนิน
กิจกรรม
จนประสบ
ความสําเร็จดวย
ตนเอง

ใชวิธีการนําเสนอ
เหมาะสมดี เขาใจ
งาย แตขาดความ
นาสนใจ

๑๒

มีความตั้งใจดีมี
ขาดความตั้งใจ และ
วิธีการดําเนิน
ดําเนินกิจกรรมไม
กิจกรรม แตขาด
ลุลวง
เทคนิคที่เหมาะสม
ตองแนะนําเพิ่มเติม
ในบางสวน
สําเร็จตาม
วัตถุประสงคนอย
กวา 50%

มีการนําเสนอ
ใชวิธีการนําเสนอยัง
นาสนใจ แตเลือกใช ไมเหมาะสม และ
วิธีไมเหมาะสม
ขาดความนาสนใจ
เทาที่ควร
สงงานลาชากวา
กําหนดไมเกิน 2

สงงานลาชากวา
กําหนด และตอง
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รับผิดชอบ

กําหนด

สัปดาห

สัปดาห และตอง
ตามงาน

ตามงานบอยครั้ง

ตารางที่ 3 โครงการนักสํารวจ สัดสวนของการประเมินผล 15 %
เกณฑการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
พิจารณา
การออกแบบ
มีการวิเคราะหปญหาและ
บางสวนของโครงงาน
โครงงานคลายคลึงกับสิ่ง
การสํารวจ
ออกแบบการสํารวจดวย
แปลกใหมจากโครงงานที่มี ที่เคยทํามาแลว สามารถ
ตนเอง ทันสมัย และสามารถ ผูทําอยูแลว ใหแนวคิดที่ นําไปประยุกตใชไดเปน
ใชประโยชนไดจริง
สามารถนําไปประยุกตใช สวนนอย
ได
การเก็บรวบรวม มีการศึกษาหาขอมูลหรือ
มีการศึกษาหาขอมูลหรือ ไมมีการศึกษาหาขอมูล
ขอมูล
ขอเท็จจริงครอบคลุมประเด็น ขอเท็จจริงแตไม
หรือขอเท็จจริงตาง ๆ
ที่จะศึกษาอยางเพียงพอ
ครอบคลุมประเด็นที่จะ
ศึกษา
วิธีการวิเคราะห
เลือกสถิติ และวิธีการ
พบขอผิดพลาดในการ
พบขอผิดพลาดในการ
ขอมูล
วิเคราะหขอมูลไดถูกตองและ เลือกสถิติ และการ
เลือกสถิติ และวิเคราะห
วิเคราะหไดถูกตอง
วิเคราะหขอมูลบางสวน ขอมูลเปนสวนใหญ
รูปแบบการ
มีการนําเสนอเปนขั้นตอน
มีการนําเสนอเปนขั้นตอน มีการนําเสนอไมเปน
นําเสนอ
สมบูรณชัดเจน สอดคลองกับ ดี สอดคลองกับขอมูล แต ขั้นตอน ไมสอดคลองกับ
ขอมูลที่มี
ยังไมชัดเจน
ขอมูล
การวางแผนและ มีการวางแผนการทํางานเปน การวางแผนการทํางานยัง ไมมีการวางแผนงาน
ทํางานเปนทีม
ระบบและแบงหนาที่
ไมเปนระบบ และแบง
และแบงหนาที่ไมทั่วถึง
ปฏิบัติงานเหมาะสมและทั่วถึง หนาที่ไมเหมาะสม
ตารางที่ 4 แบบฝกหัด สัดสวนของการประเมินผล 10 %
เกณฑการพิจารณา
2 คะแนน
1 คะแนน
ความตรงตอเวลา
สงตามเวลาที่กําหนด
สงชากวาเวลาที่กําหนด
ความเปนระเบียบเรียบรอย

สะอาด เรียบรอยเปนระเบียบ

สะอาด เรียบรอยเปนระเบียบ

ความถูกตอง

ถูกตองมากกวา 70%

ถูกตองนอยกวา 70%

ความครบถวน

ครบถวนมากกวา 70%

ครบถวนนอยกวา 70%

๑๓

มคอ. ๓
จริยธรรมในการทํางาน

ทํางานดวยตนเองทั้งหมด

มีสวนคัดลอกผลงานของผูอื่น

3. การประเมินผลการศึกษา
ใชอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย
เกณฑคะแนน
90-100
89-85
84-75
74-70
69-60
59-55
55-50
0-55
-

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. การคิดและการตัดสินใจ. 2556.
กรุงเทพ ฯ: ฝายเอกสารตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
คณาจารย ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สวนดุ สิ ต . แบบฝ ก ปฏิ บั ติ
การคิดและการตัดสินใจ. 2556. กรุงเทพ ฯ: ฝายเอกสารตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2547. การคิดเชิงสรางสรรค. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจํากัด.
________. 2549. การคิดเชิงวิเคราะห. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจํากัด.
________. 2546. ลายแทงนักคิด. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจํากัด.
จรีพร แกวสุขศรี. 2551. การคิดอยางเปนระบบ. คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
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โจเซฟ โอคอรเนอร และไอแอน แมคเดอรมอทท. 2549. หัวใจนักคิด. แปลจาก Systems Thinking. โดย วีรวุธ
มาฆะศิรานนท และณัฐพงศ เกศมาริษ. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ Be Bright Books.
ณัฐพงศ เกศมาริษ และธนิกานต มาฆะศิรานนท. 2546. เทคนิคการระดมสมอง. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : Be Bright Books.
ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2544. วิทยาการดานการคิด. กรุงเทพฯ : บริษัทเดอะมาสเตอรกรุป
แมเนจเมนท จํากัด.
นพคุณ นิศามณี. 2549. การพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ[Online]. แหลงที่มา :
http://www.bcnsurin.ac.th/e_teacher/link.php?id=48&goto=data/JgF4BcVFri91723.doc.
[พฤษภาคม 2551].
นัยพินิจ คชภักดี. 2542. พัฒนาสมองลูกใหล้ําเลิศ : พัฒนาการของเด็ก. พิมพครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ.
พรชุลี อาชวอํารุง. 2546. การวิเคราะหการคิดเชิงเหตุผลเพื่อพิจารณาการตัดสินใจของคนไทย. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2548. การใชเหตุผล ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิยาลัย.
ยุดา รักไทย และธนิกานต มาฆะศิรานนท. 2542. เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : เอ็ก
เปอรเน็ท.
________. 2544. เทคนิคการแกปญหาและตัดสินใจ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพธีระ
ปอมวรรณกรรม.
วรภัทร ภูเจริญ. 2544. 100 เครื่องมือ การแกปญหาอยางสรางสรรค. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพรวมดวยชวยกัน.
วรภัทร ภูเจริญ. 2546. การคิดอยางเปนระบบ และเทคนิคการแกปญหา. กรุงเทพฯ : บริษัท เฟองฟา จํากัด.
วราภรณ สืบสหการ. 2545. วิธีคิดเชิงวิพากษ: คิดอยางมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
Be Bright Books.
วันรัตน จันทกิจ. 2546. 17 เครื่องมือนักคิด. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ซีโน ดีไซน.
วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน. 2547. วิธีการแกปญหาในงานตามแบบฉบับญี่ปุน. พิมพครั้งที่ 9.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน).
วีระพล สุวรรณนันต. 2527. หลักกระบวนการแกปญหา. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาศาสตร.
ศันสนีย ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาติ. 2544. ฝกสมองใหคิดอยางมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด.
ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2545. การเรียนรูอยางมีความสุข : สารเคมีในสมองกับความสุขและ
การเรียนรู. กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา.
๑๕

มคอ. ๓
ศุภชัย อาชีวระงับโรค. 2547. Practical PDCA : แกปญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสําเร็จ.
กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ซีโน ดีไซน.
สมเกียรติ เกตุเอี่ยม. 2547. การวิจัยการดําเนินงาน : การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ. มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.
สุดตระการ ธนโกเศศ และคณะ. 2546. หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพธรรมสาร.
สุวิทย มูลคํา. 2547. กลยุทธ...การสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ.
อารี พันธมณี. 2540. ความคิดสรางสรรคกับการเรียนรู. กรุงเทพฯ : บริษัท ตนออ แกรมมี่ จํากัด.
อิเกะซะวะ, ชิชิโร. 2543. การพัฒนาความคิดสรางสรรค. แปลจาก Chic No Dashikata โดยบัณฑิต ประดิษฐานุ
วงษ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน).
อํานวย ขําปรางค. 2543. วิทยาศาสตรกับพระพุทธศาสนา. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.
Anderson, R.D. and others. 1974. Developing Children’s Thinking Though Science. New
Jersey : Prentice-Hall.
Angelo, T.A. 1995. Classroom Assessment for Critical Thinking. Teaching of psychology.
Retrieved August 2, 2003, from Academic Search Premier database.
Anthony, Landle. 1997. Creative Expression; Management Skill & Development. Training
Information Network Limited.
De Bono, E. 1970. Lateral Thinking : Creativity Step by Step. New York: Harper & Row.
Devid, Moore S. 2000. The Basic Practice of Statistics. 2nd ed. USA. W H. Freeman and
Company.
Dewey, J. 1933. How We Think. New York: D.C. Health and Company.
Guilford, J.P. 1967. The Nature of Human Intelligence. New York . McGraw – Hill.
Guilford, J.P. and Robert R. Knapp 1968. Intelligence Creativity and Their Educational
Inplication. San Diego : California.
Moore, B.N. and Parker, R. 1986. Critical Thinking Evaluating claims and Arguments in
Everyday Life. California: Mayfield Publishing Company.
Sternberg, R.J. 1985. Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. New York:
Cambridge University Press.
Thomas L. Saaty. 2005. Creative Thinking, Problem Solving and Decision Making.
Washington, DC: RWS Publications.
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Torrance, E.P. and Myers, R.E. 1972. Creative Learning and Teaching. New York : Dood, Mead
and Company.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
อุษณีย อนุรุทธวงศ (โพธิสุข). 2546. กลยุทธสรางเด็กใหปญญาเลิศ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ
Costin H. 1996. Management Development and Training : a TQM Approach. London :
The Dryden Press.
Douglas A. Benton. 1995. Applied Human Relations: An Organizational Approach. Prentice
Hall.
Edward E. Scannel and John W. Newstrom. 1980. Games Trainers Play. McGraw-Hill, Inc.
Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman. 2005. Introduction to Operations Research
and Revised CD-ROM 8. New York: McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 8
edition.
Samuel C. Certo. 2000. Modern Management. Prentice Hall, 8th Edition.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย / ของ
รายวิชา
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ไดรับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
รายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย / โดยการเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
• แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
• รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
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• คณะใหมีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา แตละชั้นป โดยตัวแทนนักศึกษาแต
ละกลุม ประชุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน (focus group) มีวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิที่มิใชอาจารยผูมีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นนั้นเปนผูดําเนินการ
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
• การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอนรวมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา โดยพิจารณา
กิจกรรม/วิธีการสอน อาจดูจากผลการเรียน พฤติกรรมของนักศึกษา อาจารยจัดประชุมพูดคุยและเขียนสรุปผลการ
พูดคุย
• นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินบนเว็บบอรด ประเมินผานระบบออนไลน มีตูรับเอกสาร มี
คณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ โดยการสังเกตการณสอน ประเมินจากผลการสอบ อาจารยผูสอนประเมิน
ตนเอง เปนตน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา โดยนําผลการเรียนของ
นักศึกษามาพิจารณา แลวคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็น บันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน
• อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ตอไป
- ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอนรวมในรายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว
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มคอ. ๓
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบกลางภาคและ/หรือปลายภาค
ขอสอบภาคปฏิบัติ
- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ระดับความรู ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาที่กําหนดไว หลังจากเรียนวิชา
นี้แลว
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นตอไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูในชั่วโมงแรกของ
การเรียนรายวิชา
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยการสอบถามและให
นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ไดแก การ
ปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร พรอม
บันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนและนํา
ขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา
พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการ
ประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนําเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น
• ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในรอบถัดไป
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